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ԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏԱԿԱՆԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏԱԿԱՆԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏԱԿԱՆԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏԱԿԱՆ    ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ    ՈՒՍՈՒՑՄԱՆՈՒՍՈՒՑՄԱՆՈՒՍՈՒՑՄԱՆՈՒՍՈՒՑՄԱՆ    
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ    ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ    ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ    

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆ    
ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ    

Իսկոյան Լիլիթ Իսկոյան Լիլիթ Իսկոյան Լիլիթ Իսկոյան Լիլիթ     
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանՀայկական պետական մանկավարժական համալսարանՀայկական պետական մանկավարժական համալսարանՀայկական պետական մանկավարժական համալսարան    

    
Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ ստեղծագործական կարողություններ, ստեղծագործա-

կան ընդհունակություններ, զարգացում, արվեստագիտական առարկաներ, 
ուսուցման գործընթաց, վերահսկողություն, գնահատում, գործառույթներ: 

 
Անձի ստեղծագործական ընդունակությունների և ստեղծագործական կարո-

ղությունների զարգացումը դարձել է մարդու մասին մի շարք գիտությունների հե-
տազոտության առարկա: 

Հոգեբանամանկավարժական գրականության մեջ ընդունակությունները և 
կարողությունները չեն նույնացվում, սակայն ընդունակությունները համարվում են 
անձի որոշակի գործողություն կատարելու կարողության նախադրյալ և պայման: 

Ռուս հոգեբան Ս.Լ.Ռուբենշտեյնը իր հետազոտություններում մեծ տեղ է 
հատկացրել անձի ընդունակությունների և կարողությունների զարգացման հիմնա-
խնդրին: Ըստ նրա անհատի հոգեկան հատկանիշները՝ նրա ընդունակությունները 
և բնավորության գծերը զարգանում են կյանքի ընթացքում: Դրանց զարգացումը 
պայմանավորված է օրգանիզմի բնածին անատոմիաֆիզոլոգիական առանձ-
նահատկություններով, ամենից առաջ նիարդային համակարգով [1; 15, 138]: 

Ընդունակությունների տեսությունը զարգացրեց ռուս մեկ այլ հոգեբան՝   
Բ.Մ. Տեպլովը: Ըստ նրա՝ 

1. Ընդունակություններ ասելով հասկանում ենք անհատական, հոգեբանա-
կան առանձնահատկությունները, որոնք տարբերում են մի մարդուն մյուսից: 

2. Ընդունակություններ, որոնք վերաբերում են մեկ կամ մի քանի գոր-
ծունեության կատարմանը: 

3. Ընդունակությունները չեն ընդհանրանում գիտելիքների, կարողություն-
ների և հմտությունների հետ, որոնք արդեն տվյալ մարդը ձեռք է բերել [2, 192]: 

Իսկ ըստ Մ.Ա. Ցենյովայի` «Մարդու ստեղծագործական ընդունակություննե-
րը զարգանում և ձևավորում են միայն գիտելիքների, կարողությունների և հմտու-
թյունների տիրապետման միջոցով: Հետևապես, ստեղծագործական ընդունակու-
թյունների ձևավորումը կապված է մարդու կողմից գիտելիքների, կարողություն-
ների, հմտությունների և սերունդների կուտակված մշակութային փորձի տիրա-
պետման հետ» [3] 

Ելնելով վերոբերյալ գիտական մոտեցումներից կարելի է փաստել, որ ստեղ-
ծագործական ընդունակությունները, ուսանողների հոգեկան առանձնահատկու-
թյուններն ու հնարավորություններն են, որոնք գեղարվեստական կրթության հա-
մակարգում դրսևորվում են ստեղծագործական գործունեության իրական արդ-
յունքներում: 
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Ուսանողների ստեղծագործական կարողությունների զարգացման մակար-
դակի գնահատումը բարդ և բազմապլան գործընթաց է, որի հաջող իրականացու-
մը հնարավոր է միայն փիլիսոփայական, հոգեբանական, մանկավարժական և 
սոցիոլոգիական հետազոտությունների տվյալների հիման վրա: 

Արվեստագիտական առարկաների ուսուցման գործընթացում ուսանողների 
գեղարվեստական ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը ընթանում 
է հետևյալ փուլերով. 

1. ստեղծագործական մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ գիտելիքների 
ձեռք բերում, 

2. գիտելիքից անցումը ստեղծագործական իմացական գործունեության` 
նախագծերի կատարում, 

3. դասախոսի կողմից ուսանողների ստեղծագործական ինքնուրույն աշ-
խատանքի պլանավորում և ստեղծագործական ներուժի ակտիվացում, 

4. ուսանողների նախապատրաստումը ստեղծագործական ինքնուրույն 
աշխատանքի կատարմանը, 

5. գեղարվեստական ստեղծագործության օրինակների վերարտադրություն, 
6. ստեղծագործական բնույթի վարժությունների իրականացում, 
7. սեփական ստեղծագործական մտահղացման նախագծում, 
8. գեղարվեստական ստեղծագործական մտահղացման կամ ստեղծագոր-

ծական խնդրի լուծում, 
9. ստեղծագործական աշխատանքի ավարտում և իրականացման արդ-

յունքի գնահատում: 
 Մանկավարժական և հոգեբանական հետազոտությունները թույլ 

տվեցին բացահայտելու ստեղծագործական գործընթացի մի շարք օրինաչափու-
թյուններ և դրանցով պայմանավորված ստեղծագործական կարողությունների 
զարգացման առանձնահատկությունները (Բ.Գ. Անանև, Ա.Վ. Բրուշլինսկի, Լ.Վ. 
Վիգոտսկի, Պ.Յա. Գալպերին, Վ.Ս. Կուզին, Ա.Ն. Լեոնտև, Բ.Ֆ. Լոմով, Ն.Ս. Լեյ-
տես, Ս.Լ. Ռուբինշտեյն, Լ.Թ. Ասատրյան, Լ.Ս. Ներսիսյան, Ս.Մ. Ներսիսյան, Լ.Գ. 
Աթանեսյան, Ա.Ա. Քեշիշյան): 

Հենվելով հիմնախնդրի վերաբերյալ վերը նշված հետազոտողների հայեցա-
կարգային մոտեցումների վրա` մեր կողմից ձևակերպվել և հիմնավորվել է ար-
վեստագիտական առարկաների ուսուցման գործընթացում ուսանողների գեղար-
վեստական ստեղծագործական կարողությունների զարգացման հետևյալ օրինա-
չափությունները. 

•  ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը պայմանավորված է 
գեղարվեստական ստեղծագործական ընդունակությունների առկայությամբ, 

•  ստեղծագործական կարողությունները զարգանում են այդ բնագավառի 
գիտելիքների ձեռք բերման վրա` որոշակի մեթոդների, տեխնոլոգիաների 
և մանկավարժական պայմանների ապահովման դեպքում, 

•  ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը պայմանավորված է 
ստեղծագործական գործունեության եղանակների և հնարների տիրապետ-
ման մակարդակով, 

•  ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը պայմանավորված է 
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ստեղծագործական գործունեության պահանջմունքով: 
Ստեղծագործական Ստեղծագործական Ստեղծագործական Ստեղծագործական կարողություններիկարողություններիկարողություններիկարողությունների    զարգացզարգացզարգացզարգացման աման աման աման առանձռանձռանձռանձնանանանահատհատհատհատկուկուկուկու----

թյունթյունթյունթյուններն են` ներն են` ներն են` ներն են`     
•  ուսանողների ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը պայ-
մանավորված է ստեղծագործական գործունեությանը նրանց պատրաստ-
վածության աստիճանով և ուսումնասիրվող նյութի ծավալով ու բնույթով, 

•  ուսանողների ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը բնու-
թագրվում է ուսումնական ստեղծագործական աշխատանքի կատարման 
տրամաբանական և տեխնիկական հնարների տիրապետմամբ, 

•  ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը պայմանավորված է 
անհատական և ինքնուրույն ստեղծագործական աշխատանքների կա-
տարմամբ, 

•  ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը ուղեկցվում է դասա-
խոսի խորհրդատվական–ֆասիլիտացիոն գործառույթի իրականացմամբ, 
այդ գործընթացի շտկմամբ և կարգավորմամբ, 

•  ուսանողների ստեղծագործական գործունեության որակը, ստեղծագործա-
կան կարողությունների զարգացման արդյունավետությունը պայմանա-
վորված է տվյալ ազգի պատմամշակութային ժառանգությամբ և հասարա-
կության զարգացման մակարդակով, 

•  ուսանողների ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը պայ-
մանավորում է նրանց գեղարվեստական սոցիալականացման գործընթա-
ցի արդյունավետությունը: 

Մեր կողմից առանձնացնել է ուսուցման գործընթացում ուսանողների 
ստեղծագործական կարողությունների զարգացման հետևյալ մակարդակները` 

•  բարձր մակարդակ` 8-10 միավոր, այն բնութագրվում է ուսանողների 
ստեղծագործական երևակայության և ստեղծագործական ակտիվության 
դրսևորման և ստեղծագործության արդյունքի բարձր մակարդակով, 

•  միջին մակարդակ 5-7 միավոր` բնութագրվում է ուսանողների ստեղծա-
գործական ակտիվությամբ և ստեղծագործական պահանջմունքների ուղ-
ղակի դրսևորմամբ, 

•  ցածր մակարդակ 2-4 միավոր` բնութագրվում է ուսանողների պասիվ 
ստեղծագործականությամբ: 

Ուսանողների ստեղծագործական կարողությունների զարգացման մակար-
դակները պայմանավորված են ուսումնական նյութի բովանդակությամբ, ստեղ-
ծագործական առաջադրնքների իրականացման արդյունավետությամբ, որոնք 
արտացոլում են նաև նրանց ստեղծագործական գործունեության աստիճանները: 

Մեր կարծիքով ուսանողների ստեղծագործական կարողությունների զար-
գացման մակարդակը համարվում է նրանց ստեղծագործական գործունեության 
համակարգաձևավորող որակը: 

Մեր հետազոտության համատեքստում ստեղծագործական կարողություն-
ների զարգացումը և ստեղծագործական ակտիվության արդյունավետության ա-
պահովման մակարդակների որոշակիացումը պահանջում է ուսանողների ստեղ-
ծագործական կարողությունների զարգացման որակի օբյեկտիվ վերահսկում և 
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գնահատում` հենվելով ստեղծագործական գործունեության տարբեր ձևերի ընտ-
րության սկզբունքի վրա. 

•  գիտելիքից դեպի ստեղծագործություն, 
•  նյութի ընկալման փուլայնություն, 
•  ստեղծագործական գործունեության հաջորդականության ապահովում, 
•  մշտական ստեղծագործական միջավայրի ապահովում, 
•  ուսանողների անհատականության, ինքնուրույնության դրսևորման խթա-
նում, 

•  սեփական աշխատանքի արդյունքի ինքնավերլուծություն և մտահղացման 
պաշտպանության կարողություն: 

Վերահսկողությունն իրականացնում է կրթական, դաստիարակչական և 
զարգացնող գործառույթներ, սակայն կարևորագույն գործառույթը ախտորոշիչն է, 
երբ դասախոսը բացահայտում է սովորողների գիտելիքների, ստեղծագործական 
կարողությունների, հմտությունների ձևավորման աստիճանը, մակարդակը, 
նրանց նոր գիտելիքների հաղորդմանը պատրաստելու համար: 

Վերահսկողությունը նպաստում է ուսանողների ստեղծագործական կարո-
ղությունների զարգացման իրական մակարդակի ուսումնասիրմանը, բացահայտ-
մանը, բազմակողմանի ուսումնասիրմանը, հետաքրքրությունների բավարարմա-
նը, գիտելիքների ամրապնդմանը: 

Վերահսկողությունը դաստիարակչական նշանակություն ունի, բարձրաց-
նում է ուսանողի պատասխանատվությունը, ձևավորում է կամային որակները, 
մղում է նպատակային աշխատանքի: Վերահսկողության միջոցով դասախոսը ոչ 
միայն բացահայտում է արվեստագիտական առարկաներից ուսանողների գի-
տելիքների առկայությունը, այլև շտկում է կրթական գործընթացում առկա թերու-
թյունները և բացթողումները: 

Արվեստագիտական առարկաների ուսուցման գործընթացում իրականաց-
վում են մանկավարժական վերահսկողություն հետևյալ հիմնական գործառույթ-
ները. 

•  ախտորոշիչ` ծրագրային նյութի յուրացման, չափորոշիչների կատարման 
և սովորողի որակավորման մակարդակի գնահատում, 

•  ուսուցողական` ուսումնաստեղծագործական դրդապատճառների ձևավոր-
ման և անհատական ստեղծագործական առաջընթացի կարագավորման, 

•  կազմակերպական` կրթական գործընթացի և միջավայրի կատարելագոր-
ծում, ուսուցման ձևերի, մեթոդների և միջոցների, տեխնոլոգիաների կիրա-
ռում, 

•  դաստիարակչական` գեղագիտական արժեքային համակարգի ձևավորում 
և գեղարվեստական սոցիալականացման գործընթացի արդյունավետու-
թյան ապահովում: 

Վերահսկողության բովանադակությունը բուհում որոշվում է ուսուցման 
գործընթացի տարբեր փուլերում ստեղծագործական խնդիրների, ուսումնական 
առարկայի, գործընթացի առանձնահատկություններով, ուսանողների պատ-
րաստվածության ու զարգացման մակարդակով: Շատ կարևոր է որպեսզի վերա-
հսկողությունը սահմանափակվի բացառապես ուսանողների գիտելիքների յու-
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րացվածության մակարդակի ստուգմամբ: 
Վերահսկողության գործընթացում մեծ նշանակություն ունի ուսանողների 

ստեղծագործական գործունեության համալիր ստուգումը, այդ թվում նրանց 
ստեղծագործական ընդունակությունների և կարողությունների ընդհանուր զար-
գացման դինամիկան: 
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